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Az Országgyűlés
. . ..J2005.(	) OGY határozata

a Határon Túli Magyarok Bizottságának felállításáról és az Országgyűlés bizottságainak
létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásától szőlő 2012002.(V.16.)

OGY határozat módosításáról

Az Országgyűlés kiemelt fontosságot tulajdonít annak, hogy a határon füli magyar
közösségek megmaradásával, nemzeti önazonosságuk megőrzésével, gazdasági és szociális
helyzetük javításával, továbbá az anyaországi kapcsolataik akadálytalan fenntartásával
összefüggő országgyüiési teendők ellátásának tegyen eleget az erre a célra létrehozott állandó
országgyűlési bizottság keretei kSzStt . Az Országgyűlés - figyelemmel az Alkotmány 6 . §-
ának (3) bekezdésére - szükségesnek tartja, hogy e feladatok ellátására és előmozdítására az
Országgyí lésben állandó bizottságként létrehozza a Határon Túli Magyarok Bizottságát, ezért
az alábbi határozatot hozza:

1 . Az Országgyűlés bizottságainak létreh~áröl, tisztségviselőinek és tagjainak
megválasztásáról szőlő 2012002. (V. 16.) OOY határozat 1 . pontja a következő 26 . alponttal
egészül ki :

/1. Az Országgyűlés az Alkotmány 21 . §-árvak (2) bekezdése alapján az alábbi állandó
bizottságokat hozza létre, azok tisztségviseI ívé és tagjaivá a következő képviselőket
választja:/

„26. Határon Túli Magyarok Bizottsága (11 fS)"

2. Az Országgyűlés ezzel egyidejűleg felkéri a Házbizottságot, hogy a bizottság elnökének,
alelnökeinek és tagjainak megválasztására, a képviselőcsoportok vezetőinek javaslata és e
határozat 3. pontja alapján terjesszen e1S javaslatot az Országgyűlésnek, amelyről az vita
nélkül határoz .

3 . A bizottság tagfaira a képviselőcsoportok vezetői tesznek ajánlást az alábbiak szerint :
Magyar Szocialista Párt: 5 fS, FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség : 4 fó, Magyar Demokrata
Fórum: 1 fí5, Szabad Demokraták Szövetsége : 1 fű. A bizottság elnökére az ellenzéki,
alelnökeire a kormánypárti képviselőcsoportok, a bizottsági tagságra jelöltek körébí5l
terjesztenek e1ö javaslatot .

4. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba .



Budapest, 2005 . április 25 .

Dr . Csapody Miklós
MDF
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Indokolás

1 . A Magyar Köztársaság Alkotmánya 6 . §-ának (3) bekezdése kimondja, hogy „A
Magyar Köztársaság felelősséget érez a határain kívül élő magyarok sorsáért, és előmozdítja
Magyarországgal való kapcsolatuk ápolását" . Az államhatárokon kívül élő magyar
közösségek helyzetével a magyar törvényhozásban önálló és állandó szakbizottság 1920 óta
nem foglalkozik, ezért a Magyar Demokrata Fórum szükségesnek tartotta, hogy - már több
éve hangoztatott javaslatán túlmenően - ezúttal konkrét kezdeményezéssel éljen a Határon
Túli Magyarok Bizottságának felállítása érdekében .

A határon túli magyar közösségek megmaradásával, nemzeti önazonosságuk
megőrzésével, gazdasági és szociális helyzetük javításával, továbbá akadálytalan anyaországi
kapcsolatok fenntartásával folyamatos országgyűlési teendők elkülönülnek az általános, az
emberi jogokkal, a nemzeti és etnikai kisebbségekkel, illetve a külpolitikával és diplomáciával
foglalkozó parlamenti testületek feladataitól, nagyrészt meg is haladva azokat .

A bizottságot a Házszabály előírásainak megfelelően nem paritásos, hanem összetételében
a kormány- és ellenzéki párti parlamenti arányokat tükröző, átlagos létszámú állandó
bizottságként kell létrehozni .

2. A magyar nemzetpolitikának ez a sajátos területe - a magyar külpolitika egyik stratégiai
kérdése - a parlamenti dimenzióból annak ellenére hiányzik, hogy „Az állandó bizottságok
száma és feladatköre alapvetően a kormányzat felépítéséhez igazodik ." (Házszabály 28 . § (2)
bekezdés .)

A Bizottság felállítását a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történt
csatlakozása, a határokon átívelő békés nemzetegyesítés stratégiája, valamint a nem EU-tag
szomszéd államokban élő magyar közösségek helyzete is indokolja .

3. A Határon Túli Magyarok Bizottságának feladatköre : a szomszédos országokban,
illetve a világban bárhol élő magyar közösségek helyzetének és a szülőföld-stratégia
megvalósulásának folyamatos figyelemmel kísérése, e stratégia alakítása, évenkénti értékelő
jelentések készítése, a határon túli magyar közösségeket támogató közalapítványokkal, illetve
az érintett kormányzati szervekkel való kapcsolattartás, parlamenti állásfoglalások
előkészítése .

Dr . Dávid Ibolya
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